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Maribor, 30. 5. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 19. krog, 28. 4. 2012 

 

ZVEZA 

K – 301/1112 

 

Po izvedenem disciplinskem postopku, ki so se ga udeležili vasi vabljeni, razen glavnega 

sodnika izdajam sklep s katerim se prijavljeni igralec Sebastjan Jeranovič, NK Rače, zaradi 

neprimernega komentiranja sodniških odločitev (Po končani tekmi je pristopil do sodnikov in 

neprimerno komentiral sodniške odločitve), prekršek po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

V izrečeno kazen se šteje čas, ko je bil igralec v suspenzu.  

 

 

Člani 1, 24. krog, 26. – 27. 5.  2012 
 

NK Lenart : AquaSystem Dogoše 

 

K - 356/1112 

 

Po uradni dolžnosti se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper funkcionarja 

Zbičajnik Janko, ki je bil na tekmi delegat, zaradi suma storitve prekrška po 23. čl DP, ker 

ni izpolnil dolžnosti v povezavi s tekmo oziroma vodenjem zapisnika (Iz zapisnika o tekmi 

izhaja, da je rezervni igralec Mikl Tadej v 65. minuti prejel rumeni karton za brezobzirno 

igro, iz zapisnika pa ni razvidno, da je sploh vstopil v igro.).   

 

Prijavljeni funkcionar ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor. 

 

 

NK Fužinar : S. Rojko Dobrovce 

K - 357/1112 

 

Izključenega igralca Čapelnik Žan, NK Fužinar, se zaradi težjega nešportnega obnašanja 

(V 60. minuti je z rokami v predel prsi grobo odrinil nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., 

v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 

tekmah.  

 



Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata in sodnika iz katerih izhaja, da je bil 

prekršek storjen kot reakcija na predhodno storjen prekršek. 

 

K - 358/1112 

 

Izključenega igralca Koren Matej, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi težjega nešportnega 

obnašanja (V 60. minuti je z rokami v predel prsi grobo odrinil nasprotnega igralca), prekršek 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 

zaporednih tekmah.  

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata in sodnika iz katerih izhaja, da je bil 

prekršek storjen kot reakcija na predhodno storjen prekršek. 

 

 

K - 359/1112 

 

Izključenega igralca Holcman Boštjan, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in nešportno obnašanje), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

K - 360/1112 

 

Ekipo NK S. Rojko Dobrovce se zaradi dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 

22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

 

K - 361/1112 

 

Odstranjen funkcionar Egon Repnik, ki je bil predstavnik kluba NK S. Rojko Dobrovce, 

se zaradi žalitve sodnika (V 49 minuti je ob prejetem zadetku njegove ekipe začel verbalno 

žaliti pomočnika sodnika. V 50. je s prekrškom nadaljeval, zaradi česar ga je sodnik odstranil 

s tehničnega prostora.), za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo opravljanja funkcij za dobo dveh (2) mesecev, t.j. do 26. 7. 2012. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost K – 292/1011 

 

NK Lenart : AquaSystem Dogoše 

K - 362/1112 

 

Izključenega igralca Marko Zdravko, NK Lenart, se zaradi težjega nešportnega obnašanja 

(V 60. minuti je z rokami v predel prsi grobo odrinil nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., 

v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 

tekmah.  
 

NK Rače : Radlje 

K - 363/1112 

 

Izključenega igralca Muršec Aleksander, NK Gostišče pri Antonu se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (izguba igralnega časa in nešportno vedenje), prekršek po 18. čl., 

v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 

tekmah. 



 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je po 

izključitvi nešportno komentiral odločitve sodnika, 

 

 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Jurovski dol 

 

K - 364/1112 

 

Ekipo NK Jurovski dol se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (Športne 

izkaznice so predložili prepozno.), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

opominom.  

 

Člani 2, 24. krog, 26. – 27. 5.  2012 

 

NK DTV Partizan Fram : Kipertrans Hoče 

K - 365/1112 

 

Odstranjen funkcionar Frešer Gregor, ki je bil trener NK Kipertrans Hoče, se zaradi 

protestiranja in ugovarjanja sodniku (V 70. minuti je protestiral na sodniške določitve. Glavni 

sodnika ga je zaradi kršitve opozoril. Ker pa je s kršitvijo nadaljeval, ga je glavni sodnik 

odstranil s tehničnega prostora.), za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje 

s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Rošnja Loka : Marjeta 

K - 366/1112 

 

Izključenega igralca Geršak Dejan, NK Rošnja Loka, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (V 16. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka.), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

 

NK Akumulator : Dela Ž. Jakob 

K - 367/1112 

 

Izključenega igralca Ahman David, NK Dela Ž. Jakob, se zaradi nešportnega fizičnega 

kontakta s sodnikom (V 60. minuti je ob prekinitvi tekme, ob dosojenem kazenskem udarcu 

pritekel do glavnega sodnika in ga z rokami odrinil v predel prsi. Ob tem je sodnika potegnil 

za dres, ga verbalno žalil in mu grozil, da ga bo ubil. Zatem so ga umirili soigralci in je 

zapustil igrišče.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo igranja 

za dobo enega (1) leta, t.j. do 26. 5. 2013.  

 

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila sodnika in delegata, delno pa tudi zagovor NK 

Jakob v katerem so v večini izražali mnenje o sojenju. 

 

K - 368/1112 

 

Izključenega igralca Šev Martin, NK Dela Ž. Jakob se zaradi nešportnega fizičnega 

kontakta s sodnikom (V 60. minuti je ob prekinitvi tekme, ob dosojenem kazenskem udarcu s 

soigralci pritekel do glavnega sodnika, kjer so protestirali na sodniško odločitev. Ob tem je z 

rokami v hrbet odrinil pomočnika sodnika, ki je hotel umiriti situacijo. Ob zapuščanju igrišča 

je verbalno žalil in grozil sodnikom. Ko pa je šel mimo pomočnika sodnika ga je hotel udariti, 

vendar se je pomočnik umaknil. Z grožnjami in žalitvami je nadaljeval tudi po tekmi.), 



prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo 

enega (1)  leta in tri mesece (3)  t.j. do 26. 8. 2013.  

  

K - 369/1112 

 

Izključenega igralca Štrumpfl Ervin, NK Dela Ž. Jakob, se zaradi ponovljenega prekrška 

– 2 x javni opomin (dvakrat ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  in zaradi žalitev sodnika (po 

izključitvi verbalno žalil in grozil sodniku) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi igranja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

K - 370/1112 

 

Ekipo NK Dela Ž. Jakob se zaradi treh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., 

v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

NK Prepolje : Duplek 

K - 371/1112 

 

Ekipo NK Prepolje se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 

skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

 

 

Mladina, 18. krog, 23. 5.  2012 

 

NK Peca : Starše 

K - 372/1112 

 

Po uradni dolžnosti se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper funkcionarja 

Zbičajnik Janko, ki je bil na tekmi delegat, zaradi suma storitve prekrška po 23. čl. DP, ker 

ni izpolnil dolžnosti v povezavi s tekmo (Delegat ni dovolil nastopati igralcema Šerbinek 

Martinu in Oroz Juretu, ki imata po TP MNZM pravico nastopati v tej ligi.). 

 

Prijavljeni funkcionar ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor. 

 

Sodniki naj napišejo poročilo o svojih ugotovitvah. Pojasnijo naj okoliščine ugotovljenega 

prekrška oziroma na kakšni podlagi so ugotovili, da igralca nimata pravice nastopa. 

 

 

Mladina, 19. krog, 19. – 20. 5.  2012 

 

NK Starše : Gostišče pri Antonu 

 

ZVEZA 

K - 351/1112 

 

Funkcionar Janko Maguša, ki je bil na tekmi trener NK Gostišče pri Antonu, se zaradi 

dajanja netočnih podatkov v prijavi ekipe za nastop na tekmi (Trener je za tekmo na zapisnik 

in s predloženo športno izkaznico prijavil igralca Kresal Klemna. Pri identifikaciji igralcev 

pred tekmo je bilo ugotovljeno, da je trener prijavil igralca katerega fotografija ni izkazovala 



istovetnosti z navzočim igralcem. Od navzočega igralca je bil zahtevan dokument, ki pa ga ni 

predložil, zaradi česar mu ni bilo dovoljeno nastopiti), prekršek po 23. členu, na podlagi 8. in 

10. čl. DP izreče kazen prepoved opravljanja funkcij za dobo šest (6) mesecev, t.j. do 23. 

12. 2012. 

 

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila sodnikov in delegata ter delno zagovor trenerja. 

Ob tem je bilo nesporno ugotovljeno, da je trener v postopku prijave ekipe dal netočne 

podatke o igralcu oziroma je poskušal spraviti v zmoto uradne osebe. Takšno naklepno 

ravnanje trenerja pri delu z mladimi v športu je nesprejemljivo in pomeni hujšo kršitev 

Disciplinskega pravilnika. 

 

ZVEZA 

K - 352/1112 

 

Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi poskusa igranja igralca, ki na tekmi ni imel pravice 

nastopati (Pri identifikaciji igralcev pred tekmo je bilo ugotovljeno, da je NK Gostišče pri 

Antonu za tekmo prijavilo igralca s športno izkaznico na ime Kresal Klemen. Fotografija na 

športni izkaznici ni izkazovala istovetnosti s prijavljenim navzočim igralcem, ki naj bi bil 

Kresal Klemen. Zato so sodniki in delegat zahtevali osebni dokument, ki pa ga igralec ni 

predložil. Na tej podlagi igralcu niso dovolili nastopiti. ), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. 

DP, kaznuje z 150 € denarne kazni.  

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih izhaja, da je NK 

Gostišče pri Antonu poskušal na mladinski tekmi nastopiti z igralcem, ki nima pravice 

nastopiti oziroma so poskušali spraviti v zmoto uradne osebe in tako goljufati. Takšno 

ravnanje NK je nesprejemljivo in pomeni hujšo kršitev Disciplinskega pravilnika. 

 

K - 373/1112 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper Kresal Klemna NK Gostišče pri Antonu, zaradi suma storitve prekrška 

po 24. čl. DP izdajam sklep s katerim se postopek USTAVI, ker ni dokazov, da je igralec 

Kresal Klemen storil prekršek, ker ni imel pri sebi dokumentov s katerimi bi dokazal 

istovetnost s športno izkaznico. V postopku je bilo ugotovljeno, da je bil kršitelj do sedaj 

neugotovljeni igralec.  

 

 

Mladina, 20. krog, 26. – 27. 5.  2012 

 

 

 

NK Korotan/Prevalje : Starše 

K - 374/1112 

 

Izključenega igralca Drevenšek Urban, NK Starše, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (spotikanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  

in 

zaradi žalitev sodnika (Po izključitvi in po končani tekmi je igralec verbalno žalil sodnika.) 

prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 

zaporednih tekmah. 



V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi igranja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

 

K – 375/1112 

 

Ekipo NK Starše se zaradi petih rumenih kartonov in enega rdečega kartona na mladinski 

tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 

 

 

K - 376/1112 

 

Ekipo NK Stare se zaradi prepozno oddanih športnih izkaznic na mladinski tekmi, prekršek 

po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

 

NK Marles hiše : Paloma 

K - 377/1112 

 

Izključenega igralca Šantl Aleš, NK Paloma, se grožnje sodniku (V 66. minuti je verbalno 

grozil sodniku), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 

 

NK Gostišče pri Antonu : Kovinar Tezno 

K - 378/1112 

 

Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 

(Nastopili smo z 8. igralci), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  

 

 

NK Peca : Pesnica 

K - 379/1112 

 

Ekipo NK Peca se zaradi neizpolnjevanja obveznosti ob organizaciji tekme (Ni bilo 

označenih redarjev, ni bilo ustrezne zdravstvene službe, predstavnik kluba in trener nista 

imela priponke), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 83 € denarne kazni. 

 

K - 380/1112 

 

Ekipo NK Pesnica se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (prepozno oddali 

športne izkaznice), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  

 

 

Starejši dečki -2, 17. krog, 20. 5.  2012 

 

NK Prevalje : Gostišče pri Antonu 

K – 381/1112 

 

Funkcionar Sušek Rok, ki je bil glavni sodnik na tekmi, se zaradi neizpolnitve obveznosti 

do MNZ (Kot glavni sodnik je sestavil nepravilen zapisnik o tekmi saj je vanj vpisal 



prestarega igralca, ki sicer ni igral tekme in ni opravil identifikacije igralcev pred tekmo.) 

preda v disciplinski postopek MDNS.  

 

 

Starejši cicibani »A-1«, 17. krog, 27. 5.  2012 

 

NK Duplek : Pobrežje Gradis 

 

K -382/1112 

 

Funkcionar Robnik Anton, ki je bil trener NK Pobrežje Gradis, se zaradi neizvrševanja 

odločitve MNZ (kljub prepovedi opravljanja funkcije: opravljal funkcijo trenerja), za prekršek 

po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) 

zaporedni tekmi, ki se izvrši po prestani kazni prepovedi opravljanja funkcije.  

 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 

04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ 

od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritožbi 

zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, 

če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in priporočeno po pošti 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 

 

 

 


